Kære Skolekredsmedlem

Magleby januar 2021

Information til skolekredsmedlemmer

Vi vil fremover forsøge at informere jer om, hvad der foregår på
Magleby Efterskole, så I kan følge med i, hvad I støtter op om som
skolekredsmedlem.
Vi vil lige kort præsentere os.
Ernst og jeg er forstanderpar på skolen nu, og har været det i godt et år.
Jeg har været ansat på skolen i knap 5 år i alt.
Vi brænder for at drive efterskole for ca. 70 unge mennesker og ca. 30
ansatte. Vi er rigtig langt med optag af elever til næste skoleår 21-22, og
optager også elever til holdene fremover. Sidste sommer havde vi
venteliste, da vi nåede frem til sommerferien.
Vi har ca. 30 ansatte, som dækker undervisning, mentorarbejdet, køkken,
rengøring og pedelarbejdet. En stor, dejlig flok som har en kæmpe
betydning for, at skolen kører så godt.
Det har været to specielle skoleår pga. corona, men vi har fået det til at
fungere, så eleverne stadig har fået undervisning digitalt.
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Vores efterskole bliver valgt ud fra vore oplysninger på
hjemmesiden. Hjemmesiden har stor betydning for os.
Gå gerne ind og se den www.mafe.dk
Det, som gør, at vi bliver valgt er flg. tre ting:
- Ordblindeefterskole
- Lille skole
- Valgfag
Vi vil i skoleåret 21-22 uddanne hele vores lærerstab til at være
“Ordblindelærer” med et pd-modul. Det glæder vi os alle rigtig meget til.
Kurset vil foregå på skolen.
Derudover har vi fokus på at optimere vore valgfag. Vi har en bred vifte,
som I kan se flot præsenteret på hjemmesiden.
Siden vi overtog ledelsesposten, har vi haft meget fokus på skolens
vedligehold, så skolen stadig kan fremstå, som en flot og velholdt skole.
Der er et stykke vej endnu, men der er blevet brugt mange liter maling i
dette år, så vi er på vej.

Til sidst vil vi gøre opmærksom på, at vi afholder generalforsamling
mandag d. 19/4-21 kl. 19.
I vil senere få invitation til denne aften.
Vi håber rigtig mange af jer, har lyst til at kigge forbi.

Med venlig hilsen og ønsket om en dejlig dag
Ernst Thomsen og Susanne Brødsgaard Thomsen
Forstanderpar
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